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Passatemps

   Enigma

Quan vas néixer?

A l'any 1969.

On vas néixer?  

Vaig néixer a Sant Celoni.

      On vius actualment?

A B  Visc a Vallgorguina.

Quina carrera has estudiat?

He estudiat Ciències  Socials.

Practiques algun esport? Quin?

Si, caminar.

Què fas en el teu temps lliure?

M'agrada caminar, anar al cinema, cosir, fer activitats
de jardineria, entre d'altres coses.

T’agrada viatjar? En quins països has estat?         

Si m'agrada,  he viatjat a diferents països  europeus:
França,  Bèlgica,  Holanda,  Àustria,  Grècia,  Andorra,
Irlanda,  Alemanya,  i  també  a  Amèrica  del  Nord,
concretament a Canadà.

Si tinguessis un desig què demanaries?

Salut i felicitat per a la meva família.

Quins idiomes parles?

Català i Castellà.

Quina música t’agrada?

La música clàssica, el jazz i las música celta.

Què et transmet la música?

La  puc  relacionar  amb  tots  els  sentiments  que  he
viscut.

Tens una cançó preferida?

Sí, El noi de la mare i El cant dels ocells

I un músic preferit?

J.S.Bach

Quin és el teu llibre preferit?

Ada y el ardor de l'escriptor Nobukof.

I la teva pel·lícula? 

West side History

T'agrada el nostre institut?

Moltíiiiissim!

Estàs a gust amb els alumnes i professors?  

Sí amb tots i totes, malgrat a vegades em toca massa
posar-me en “plan poli” i això no m'agrada gens. Però
entenc que forma part de la meva feina.

Què és el que més t’agrada d’aquest institut?

L'amabilitat de la gent.

I  el  que  menys?.  Si  haguessis  de  canviar  alguna
cosa, què canviaries?

Potser  poder  posar  una  mica  més  de  color  a  les
aules...  Estar  tantes  hores  treballant  envoltat  de
parets grises, no li agrada a ningú.

 

Has anat a algun concert? A quin? Et va agradar?

Sí, el darrer va ser la primavera passada i vaig anar a
sentir La Passió segons Sant Joan, de J.S.Bach.

Va ser al Palau de la Música Catalana i tot i que ja
l'havia escoltada, em va agradar molt i sovint l'escolto
al  CD  del  cotxe.  M'ajuda  a  pensar,  reflexionar  i  a
relaxar-me.
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